
Графік  проведення консультацій  викладачами кафедри спорту  на ІІ півріччя 2017 – 2018 н. р. № з/п П.І.Б день тижня час, аудиторія, дисципліни 1 Тупєєв Ю.В. среда 14.00 – 15.00  НК  № 12 (вул. Морехідна,2а) Теорія та методика викладання обраного виду спорту – І,2,3,4 к. Підвищення спортивної майстерності – І-3 к. 2 Бірюк С.В.  четвер   10.00 – 11.20  ауд.04.108 Теорія і методика фізичного виховання  – 3,4 к.. Методика   викладання фахових дисциплін у ВНЗ та школах нового типу 7 к. Наукові підходи до сучасного проф.. спорту – 7 к. Основи педагогічної майстерності тренера – 2 к. 4 Тіхоміров А.І., Усатюк Г.Ф. понеділок середа  14.00 – 15.00. ауд.04.110 15.00 – 16.00  ауд.04.110 Туризм та методика викладання –4 к. Теорія та методика викладання обраного виду спорту –1,2 к. Краєзнавчий та рекреаційний туризм –2,3,4 к. Веслувальний спорт – 1 к. Загальна теорія підготовки спортсменів – 2 к.  5 Демидова І,В., Демидова О.В  понеділок 14.00 – 15.00 ауд. 04.106  Легка атлетика та методика  викладання  –І к. Теорія та методика викладання обраного виду спорту - І к. Легка атлетика та методика  викладання – 1 к. зфн 6 Макух Н.І. понеділок 10.00 – 11.00 ауд. 04.106  Легка атлетика та методика викладання – 1к. 7 Пильненький В.В. четвер 17.00-18.00  ауд.04.116  Олімпійський і професійних спорт – 2,4 к. 8 Семерджян М.Г. понеділок 13.30-15.00 НК № 12 (Морехідна, 2а) Теорія та методика викладання обраного виду спорту – 3 к. Спортивні єдиноборства –2 к. 16.30-18.00 НК № 12 (Морехідна, 2а) 



Боротьба та методика викладання  – 2,4 к. Хортинг та методика викладання – 4 к.  9 Козубенко О.С. вівторок 16.00 – 17.00  ауд.04.111  Метрологічний контроль у фізичному вихованні –1 к; 3 к. зфн Біомеханіка – 3 к. Теорія та методика викладання обраного виду спорту –2 к. Підвищення спортивної майстерності – 2 к. 10 Чумаченко О.Ю. вівторок 15.00 – 16.00. НК  № 12 (вул. Морехідна,2а) Хортинг та методика викладання – 4 к. Теорія та методика викладання обраного виду спорту – 2 к.    Завідувач кафедри                                                                               Ю. В. Тупєєв 


